Lokalrådsmøde
Torsdag d. 6/5 kl. 19.00 i Væksthuset.
Referat
1.

Årsforsamlingen.

26/5 2021 kl. 19.00 i Væksthuset. Vi må være 50 personer efter coronareglerne.
Sven tilsagn om at ville modtage valg som dirigent.
Årsberetningen – Evald tager generelt – udvalg tager selv deres områder.
Aktuelle emner til debat: Joachim Glerup vil gerne fortælle om sit projekt på Ane og Henriks
gård. Vil Sebastian fortælle om sit sandsynlige projekt i det nordlige Bording? Gitte spørger.
Invitation til foreninger inkl. Forespørgsel om de vil have reserveret tid til et indlæg om deres
forening– Gitte sender.
Annonce er indtrykket i avisen.
Gitte, Poul og Eddie er på valg. Alle er villige til genvalg.
Per og Erland er på valg som suppleanter. Erland modtager genvalg. Evald spørger Per.
Jakob og Erling er villige til at fortsætte som revisor og revisorsuppleant.
Eddie tager remedier med til at vise ting på skærm.
Forplejning. Kaffe, brød og vand. Birgit vil stå for at organisere.
Byfest (normalt uge 33). Der mangler nogle ildsjæle. Kan arrangørerne af de faste
arrangementer spørges for en overordnet koordinering? Evald spørger Sven og Lone, Gitte
spørger Lisbeth med henblik på at finde tidspunkt for arrangement for nye borgere.
2.

Kassereren.

Ansøgning til kommunen om tilskud på 50.000 kr. vurderes at være imødekommet.
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3.

Væksthuset.

Huset er åbent nu. Møde den 11/5 i Væksthusets Venner. Huset er gennemgået af kommunen.
4.

Trafikudvalget.

Det har hjulpet på Bredgade, at der er lagt nye fliser. Kommunen har søgt om anlæg af
cykelsti på Sportsvej, hvilket sandsynligvis/muligvis vil blive bevilliget fra en landsdækkende
pulje.
Der vil komme et lynbus stoppested ved landevejen herunder ud for Drosselvej.
5.

Natur- og Fritidsudvalget.

Arbejdsdag 7/5. Anvendelsen af vandrestierne giver lidt problemer herunder ved rideklubben
samt med fåreholdet og knallert.
Tunnelen ved skolen har problemer med at udsmykningen bliver ødelagt. Desværre ser det
også ud til at malingen forneden skaller af.
6.

Samarbejde om Multisti.

Gitte og Evald har holdt møde med sti-lauget. Der er indsendt ansøgning om 300.000 kr. til
kommunen – krav om egenfinansiering på 300.000 kr.
7.

Tryghedsambassadør.

Evald bliver nok indkaldt til møde i løbet af 14 dage. Evt. episoder eller erfaringer rapporteres
gerne til Evald, ligesom der er mulighed for at deltage i mødet.
Der er nogle gange situationer ved baneområdet, som kan opfattes utryghedsskabende især for
yngre kvinder.
8.

Orienteringsemner.

a) Der er skriftligt orienteret om en række emner, som Evald har været involveret i:
Navngivning af veje, mulig cykelsti langs Sportsvej, bemanding af genbrugspladser mv.
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b) Vi har ikke hørt mere til den del af 4-bypuljen, der skal borgerbudgetteres.
c) Der er adviseret et møde mellem de fire lokalrådsformænd d. 18 maj. Evald har ikke
modtaget dagsorden, men har rykket for, om tovholderen (Ejstrupholm) har noget i
tankerne.
9.

Næste møde(r).

Torsdag 3/6 muligvis i hallen eller hos Gitte.
10. Eventuelt
Spis-sammen i oktober. Kan lokalrådet gå sammen med forsamlingshuset om julefrokost
19/11 i stedet for det planlagte arrangement i oktober, hvor der skal være
kommunalvalgsarrangement. Forsamlingshuset er også blevet spurgt om muligvis at lægge
lokaler til valghandlingen. Besluttet trods placering under eventuelt.
Intet nyt om lokaldysten.
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